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CONSILIUL JUDEŢEAN  
      JUDEŢUL  TIMIŞ  

 
 
 

 
PROCES VERBAL 

încheiat în şedinţa extraordinară a 
         Consiliului Judeţean Timiş din 10 octombrie 2018 

 
 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Doamnelor şi domnilor, 
Declar deschisă şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Timiş şi vă anunţ că 

sunt prezenţi un număr de 26 consilieri judeţeni din totalul de 36 consilieri judeţeni în 
funcţie. Lipsesc: Bojin Mihăiţă, Bojin Titu, Ciurlea Sorina, Cocean Liviu, Grigoroiu 
Eugeniu, Jumanca Romaniţa, Matei Viorel, Poenaru Dan, Sarmeş Dan, Vasile Marian. 

 La şedinţă participă, în calitate de invitaţi, şefi de compartimente şi specialişti din 
aparatul propriu, conducătorii unor instituţii şi servicii publice de sub autoritatea consiliului 
judeţean, precum şi reprezentanţii mass-media. 

Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia nr.626/09.10.2018 şi ordinea de zi a 
şedinţei a fost adusă la cunoştinţă publică prin publicarea pe site-ul propriu, comunicare 
către mass-media si prin postarea pe tabletele consilierilor judeţeni. 

Vă prezint în continuare ordinea de zi: 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului rectificat al judeţului Timis pe anul 

2018. 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi plăţii cotizaţiei către Asociaţia 

„Timişoara, Capitală Culturală Europeană” pe anul 2018. 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Timiş prin Consiliul 

Judeţean Timiş cu Oraşul Jimbolia prin Consiliul local al Oraşului Jimbolia şi 
Comuna Comloşu Mare prin Consiliul local al Comunei Comloşu Mare în vederea 
cofinanţării căminelor pentru persoane vârstnice. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de Parteneriat între 
Judeţul Timiş, prin Consiliul Judeţean Timiş şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională 
a Regiunii de Vest - ADR Vest. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei 
îngrijirii spitaliceşti de urgenţă prin extinderea, modernizarea şi dotarea cu 
echipamente performante a Unităţii de Primiri Urgenţă a Spitalului Clinic Judeţean 
de Urgenţă Pius Brînzeu Timişoara”, Cod SMIS 121113 şi a cheltuielior legate de 
proiect  în vederea accesării fondurilor nerambursabile alocate prin Programul 
Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii 
sanitare şi sociale, Prioritatea de investiţii 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare 
şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând 
inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea 
socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale şi de recreere, 
precum şi trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile prestate de comunităţi, 
Obiectivul specific 8.2 – Îmbunătăţirea calităţii şi a eficienţei îngrijirii spitaliceşti de 
urgenţă, Operaţiunea B – Unităţi de primiri urgenţe (depunerea proiectelor prin 
aplicaţia My SMIS - Cod apel proiecte nr. POR/2017/8/8.1/8.2.B/1/7REGIUNI). 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean 
Timiş nr.76/18.04.2018 privind aprobarea promovării proiectului „Îmbunătăţirea 
calităţii şi eficienţei îngrijirii spitaliceşti de urgenţă prin extinderea, modernizarea şi 
dotarea cu echipamente performante a Unităţii de Primiri Urgenţă a Spitalului Clinic 
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Judeţean de Urgenţă Pius Brînzeu Timişoara”, Cod SMIS 121113 şi a 
documentaţiei tehnico-economice -  faza Studiu de Fezabilitate (SF) cu elemente 
din Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (DALI) în vederea accesării 
fondurilor nerambursabile alocate prin Programul Operaţional Regional 2014 – 
2020, Axa Prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de 
investiţii 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la 
dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce 
priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea 
accesului la serviciile sociale, culturale şi de recreere, precum şi trecerea de la 
serviciile instituţionale la serviciile prestate de comunităţi, Obiectivul specific 8.2 – 
Îmbunătăţirea calităţii şi a eficienţei îngrijirii spitaliceşti de urgenţă, Operaţiunea B – 
Unităţi de primiri urgenţe (depunerea proiectelor prin aplicaţia My SMIS). 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare între 
Judeţul Timiş, prin Consiliul Judeţean Timiş, Ministerul Mediului, Municipiul 
Timişoara şi Instituţia Prefectului Judeţul Timiş. 

           Daca sunt discuţii sau alte propuneri privind ordinea de zi. 
           Dacă nu,  înainte de a supune la vot ordinea de zi , vă solicit să fiţi de acord cu 
scoaterea proiectului înscris la punctul 7 pe ordinea de zi a şedinţei, iar în locul acestui 
proiect propun introducerea  punctului „Întrebări, interpelări”. 
           Supun la vot modificarea şi  completarea ordinii de zi. 
 Consiliul Judeţean Timiş a aprobat modificarea şi completarea ordinii de zi cu  26 
voturi „pentru” din partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, 
Blaga Lucian, Bobic Narcis – Sabin,  Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin, 
Clain Romică – Adrian, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, 
Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan,  Geană Nistor, Iovescu Alexandru, 
Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica,  Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Ritivoiu Mihai, 
Stancu Traian, Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana.  
 Prin urmare, supun la vot ordinea de zi cu modificările şi completările aprobate.  

Consiliul Judeţean Timiş a aprobat ordinea  de zi cu  26 voturi „pentru” din partea 
doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic 
Narcis – Sabin,  Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin, Clain Romică – 
Adrian, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, 
Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan,  Geană Nistor, Iovescu Alexandru, Lelescu 
Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica,  Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Ritivoiu Mihai, Stancu 
Traian, Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana 

Înainte de a trece la dezbaterea problemelor înscrise pe ordinea de zi, vă supun 
aprobării procesul - verbal ale şedinţei ordinare din data de 27.09.2018. 

Consiliul Judeţean Timiş a aprobat procesul verbal  cu  26 voturi „pentru” din partea 
doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic 
Narcis – Sabin,  Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin, Clain Romică – 
Adrian, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, 
Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan,  Geană Nistor, Iovescu Alexandru, Lelescu 
Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica,  Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Ritivoiu Mihai, Stancu 
Traian, Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana 

 
Punctul nr. 1 - Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului rectificat al 

bugetului Timis pe anul 2018. 
 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Proiectul a fost avizat favorabil de comisiile reunite  
Dacă sunt discuţii? 
Supun  la vot proiectul de hotărâre  
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu  26 voturi „pentru” din 

partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, 
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Bobic Narcis – Sabin,  Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin, Clain Romică – 
Adrian, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, 
Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan,  Geană Nistor, Iovescu Alexandru, Lelescu 
Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica,  Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Ritivoiu Mihai, Stancu 
Traian, Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana 

 
 

Punctul nr. 2 - Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi plăţii 
cotizaţiei către Asociaţia „Timişoara, Capitală Culturală Europeană” pe anul 2018. 
 

Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Proiectul a fost avizat favorabil de comisiile reunite  
Dacă sunt discuţii? 
Supun  la vot proiectul de hotărâre. 
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu  26 voturi „pentru” din 

partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, 
Bobic Narcis – Sabin,  Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin, Clain Romică – 
Adrian, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, 
Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan,  Geană Nistor, Iovescu Alexandru, Lelescu 
Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica,  Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Ritivoiu Mihai, Stancu 
Traian, Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana 

 
 

Punctul nr. 3 - Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Timiş 
prin Consiliul Judeţean Timiş cu Oraşul Jimbolia prin Consiliul local al Oraşului 
Jimbolia şi Comuna Comloşu Mare prin Consiliul local al Comunei Comloşu Mare în 
vederea cofinanţării căminelor pentru persoane vârstnice. 

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Proiectul a fost avizat favorabil de comisiile reunite  
Dacă sunt discuţii? 
 
Domnul consilier judeţean Bitea Nicolae 
Domnule preşedinte, reiau ceea ce am discutat în şedinţa reunită a comisiilor de 

specialitate, întrucât consider că prin această alocare a sumelor pentru Jimbolia şi 
Comloşu Mare vom ajunge să alocăm în total 1 milion la Comloşu Mare şi 800 mii lei la 
Jimbolia.  

În  anul 2017, Consiliul Local Jimbolia a cheltuit din bugetul propriu suma de 500 
mii lei pentru funcţionalitatea activităţii căminului de bătrâni, iar Consiliul Local Comloşu 
Mare a cheltuit din bugetul propriu suma de 200 mii lei.  

Sper că vă daţi seama că unităţile administrative ar putea dirija aceste sume 
considerabile către alte proiecte de interes local care să facă viaţa mai bună cetăţenilor 
acestor localităţi.  

Aş vrea să vă întreb, există pentru viitor o strategie pentru o susţinere financiară 
mai mare decât cea care am făcut-o până acum pentru a reduce cheltuielile din bugetele 
locale ale celor două unităţi administrative? 

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Ţinând cont de importanţa activităţii acestor cămine, pentru că discutăm de 

domeniul asistenţei sociale, s-a făcut un demers în sensul de a ne asocia cu cele două 
unităţi administrativ teritoriale pentru susţinerea celor două cămine pentru persoanele 
vârstnice. Trebuie să ştiţi că responsabilitatea acestor cămine este în totalitate în sarcina 
unităţilor administrativ teritoriale cărora le aparţin. Dar, aşa cum am mai spus, ţinţând cont 
de domeniul sensibil , cel al asistenţei sociale, de importanţa acestor cămine, de valoarea 



 4

de desfăşurare a activităţii a celor două cămine destul de ridicată, Consiliul Judeţean 
Timiş a intervenit cu suma de 1.800.000 lei în sprijinul desfăşurării activităţii acestor 
cămine.  

De asemenea,  s-au făcut demersuri atât din partea Consiliul Judetean Timis cât şi 
din partea DGASPC Timiş în ideea de a prelua aceste cămine în cadrul direcţiei însă sunt 
anumite probleme legate de patrimoniu, în sensul că ar trebui să le preluăm în totalitate 
dacă vrem să investim în ele şi să le asigurăm finanţarea.  

Vă pot da un exemplu în acest sens: unul dintre cămine, nu ştiu exact care în acest 
moment, clădirea sa a ajuns în domeniul public al unităţii administrative printr-un act de 
donaţie, iar destinaţia acelui act de donaţie nu poate fi schimbată, astfel încât, să poată 
trece în proprietatea Consiliul Judetean Timis. Prin urmare, Consiliul Judetean Timis nu 
poate investi atâta timp cât nu o are în proprietatea sa.  

De asemenea, sperăm  ca prin modificări legislative şi prin propuneri de modificări 
legislative, din anul 2019, o mare parte din activitatea acestor cămine să fie suportată de 
la bugetul de stat. Astfel apare responsabilitatea conducerii acestor cămine de a face 
documentaţia necesară, de a solicita bani şi de fundamenta nevoia de fonduri.  

Dacă mai sunt alte discuţii? Dacă nu, supun la  vot proiectul de hotărâre. 
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu  25 voturi „pentru” din 

partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, 
Bobic Narcis – Sabin,  Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin, Clain Romică – 
Adrian, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, 
Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan,  Geană Nistor, Iovescu Alexandru, Lelescu 
Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica,  Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Ritivoiu Mihai, Stancu 
Traian, Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana. Domnul consilier 
judeţean Geană Nistor nu a votat.  

 
 

Punctul nr. 4 - Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de 
Parteneriat între Judeţul Timiş, prin Consiliul Judeţean Timiş şi Agenţia pentru 
Dezvoltare Regională a Regiunii de Vest - ADR Vest. 

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Proiectul a fost avizat favorabil de comisiile reunite  
Dacă sunt discuţii? 
Supun  la vot proiectul de hotărâre. 
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu  26 voturi „pentru” din 

partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, 
Bobic Narcis – Sabin,  Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin, Clain Romică – 
Adrian, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, 
Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan,  Geană Nistor, Iovescu Alexandru, Lelescu 
Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica,  Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Ritivoiu Mihai, Stancu 
Traian, Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana 

 
 

Punctul nr.5 - Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului 
„Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei îngrijirii spitaliceşti de urgenţă prin extinderea,  
modernizarea şi dotarea cu echipamente performante a Unităţii de Primiri Urgenţă a 
Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Pius Brînzeu Timişoara”, Cod SMIS 121113 şi 
a cheltuielior legate de proiect  în vederea accesării fondurilor nerambursabile 
alocate prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 8 – 
Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiţii 8.1 – Investiţii 
în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, 
regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi 
promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, 
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culturale şi de recreere, precum şi trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile 
prestate de comunităţi, Obiectivul specific 8.2 – Îmbunătăţirea calităţii şi a eficienţei 
îngrijirii spitaliceşti de urgenţă, Operaţiunea B – Unităţi de primiri urgenţe 
(depunerea proiectelor prin aplicaţia My SMIS - Cod apel proiecte nr. 
POR/2017/8/8.1/8.2.B/1/7REGIUNI). 

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Proiectul a fost avizat favorabil de comisiile reunite  
Dacă sunt discuţii? 
Supun  la vot proiectul de hotărâre. 
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu  26 voturi „pentru” din 

partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, 
Bobic Narcis – Sabin,  Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin, Clain Romică – 
Adrian, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, 
Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan,  Geană Nistor, Iovescu Alexandru, Lelescu 
Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica,  Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Ritivoiu Mihai, Stancu 
Traian, Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana 

 
 

Punctul nr. 6 - Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii 
Consiliului Judeţean Timiş nr.76/18.04.2018 privind aprobarea promovării 
proiectului „Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei îngrijirii spitaliceşti de urgenţă prin 
extinderea, modernizarea şi dotarea cu echipamente performante a Unităţii de 
Primiri Urgenţă a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Pius Brînzeu Timişoara”, 
Cod SMIS 121113 şi a documentaţiei tehnico-economice -  faza Studiu de 
Fezabilitate (SF) cu elemente din Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii 
(DALI) în vederea accesării fondurilor nerambursabile alocate prin Programul 
Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii 
sanitare şi sociale, Prioritatea de investiţii 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare 
şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând 
inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială 
prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale şi de recreere, precum şi 
trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile prestate de comunităţi, Obiectivul 
specific 8.2 – Îmbunătăţirea calităţii şi a eficienţei îngrijirii spitaliceşti de urgenţă, 
Operaţiunea B – Unităţi de primiri urgenţe (depunerea proiectelor prin aplicaţia My 
SMIS). 

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Proiectul a fost avizat favorabil de comisiile reunite  
Dacă sunt discuţii? 
Supun  la vot proiectul de hotărâre. 
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu  26 voturi „pentru” din 

partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, 
Bobic Narcis – Sabin,  Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin, Clain Romică – 
Adrian, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, 
Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan,  Geană Nistor, Iovescu Alexandru, Lelescu 
Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica,  Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Ritivoiu Mihai, Stancu 
Traian, Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana 

 
 

Punctul nr. 7 - Intrebari – Interpelari  
 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Dacă sunt înscrieri la cuvânt?  
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Domnul consilier judeţean Bitea Nicolae 
Domnule preşedinte, deşi am mai discutat în repetate rânduri de-a lungul anului, 

aduc din nou în atenţia dumneavoastră problemele existente la drumul ce leagă 
localităţile…… 

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Domnule Bitea, vă rog să adresaţi întrebări sau interpelări doar legate de proiectele 

înscrise pe ordinea de zi a şedinţei pentru că Potrivit art.104 alin.2 din Regulamentul de 
organizare si funcţionare al Consiliului Judetean Timis, la sfârşitul fiecărei şedinţe 
extraordinare a consiliului judeţean consilierii pot adresa întrebări preşedintelui, 
vicepreşedinţilor, secretarului judeţului si şefilor compartimentelor din aparatul de 
specialitate referitoare strict la subiectele de pe ordinea de zi. 

 
Domnul consilier judeţean Bitea Nicolae 

 Dacă doream să întreb ceva legat de proiecte, întrebam la momentul când au fost 
dezbătute aceste proiecte de hotărâre. Eu vreau să vă întreb altceva. 

 Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
 Aşa a făcut comisia modificările la regulament şi aşa le-am votat. Deci, vă rog să 
adresaţi întrebări legate de ordinea de zi. Aveţi întrebări? 

Domnul consilier judeţean Bitea Nicolae 
 Nu.  

Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
În aceste condiţii, dacă nu mai sunt alte discuţii, dată fiind epuizarea ordinei de zi, 

declar închise lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Timis. 
 
 
 
 
 
 

    PREŞEDINTE,             SECRETAR AL JUDEŢULUI TIMIŞ 
Călin – Ionel DOBRA                                Ioan – Dănuţ ARDELEAN   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DACT. C.A 
RED. C.A 

 


